
 
 

 

Marca 

Modelo / Versão 

Códig. Modelo / Sufx 

Tipo 

Transmissão 

Motor 

Cilind. / Potência / 
Binário 

Dimensões (c / l / a) 

Comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, LWB, 4-portas, 5-lugares 

2.755 cm3/ 150 kw (201 CV) @ 3.400 rpm/ 500Nm@ 1.600 -2.800 rpm 
Velocidade Máxima – 175 km/h; Capacidade Tanque combustível: 80 lts 

TOYOTA 

5.325/ 1.855/ 1.815 (mm) / Dist. entre eixos – 3.085 mm 
Área para carga – 1.525 x 1.540 x 481 (mm) / Carga – 995 Kg 

GUN126R-DNTHXN (1O) 

Automática, 6-velocidades 

(1GD-FTV) Diesel, 4-cilindros em linha DOHC, 16 válvulas, Common-Rail 
e Intercooler   

Entrada–29°; Saída–26° / Altura mínima ao solo: 310 mm 
Peso Bruto – 2.910Kg / Capacidade de reboque: 3.500 / 750 Kg 

Hilux 2.8 TD, 4x4, Cabine Dupla, Diesel – Executive Automatica 

Ângulos TT/ Carga 

ABS com Sistema de Assistência à Travagem (BAS) 
EBD (Distribuição Electrónica da Força de Travagem) 
Controlo de assistência nos arranques em subida (HAC) 
Controlo de assistência em descidas (DAC) 
Controlo de Tracção Activo (A – TRC) e Controlo de Estabilidade do 
 Veículo (VSC) 
Imobilizador 
Sistema eletrónico de ignição por meio de botão (Start Stop) 
Bloqueio do diferencial traseiro 
Airbags: Condutor & Passageiro 
Airbags de cortina frente 
Airbag de joelho: Condutor 
Airbags laterais nos bancos dianteiros 
Accionamento de 2WD-4WD por botão 
Desligar automático do bloqueio do diferencial dianteiro 
Controlo automático de luzes 
Botão para desligar alarme volumétrico 
Barras de protecção nas portas contra embates laterais 
Travões de disco ventilados à frente e tambor atrás 
Sistema de sensor de carga 
 
 
 
Garantia - 36 meses ou 100.000 Km (o que ocorrer primeiro) 
 

INTERIOR 
 
Direcção Assistida 
Ar condicionado Automático  
Vidros de comando eléctrico à frente e atrás com protecção anti-entalamento 
Fecho centralizado de portas com comando à distância 
Bloqueio das portas em andamento (acima dos 20 km/h) 
Cruise Control 
Alarme 
Banco condutor com ajustamento eléctrico 
Bancos em pele e com apoio lombar 
Encostos de cabeça dianteiros (2) e traseiros (3) 
Volante e punho da alavanca da caixa de velocidades em pele 
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade 
Sistema de Rádio integrado com display central com ecrã de 7’’ com RDS, Bluetooth® e 
6 colunas 
Volante 3 braços multi-funções com comandos de rádio e telefone 
Entrada USB e AUX 
Ecra muti-informação TFT a cores 
Relógio Digital 
Porta óculos 
Conta-Rotações 
Bolsas nas portas 
Aplicações metálicas nas portas e volante 
Consola central para arrumações e apoio de braço 
Cintos de segurança de 3 pontos com ELR em todos os lugares 
Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento 
Porta objectos com compartimento refrigerado e Porta-luvas com fechadura e 
amortecedor 
Espelho de cortesia na pala do passageiro 
Banco traseiro com apoio de braço, suporte de copos e ajustável longitudinalmente 
Porta copos na consola central e no tablier 
Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança (bancos exteriores traseiros 
2 tomadas de 12V 

EXTERIOR 
 
Jantes 7J em liga leve, com pneus 265/60R18 AT 
Degraus laterais e traseiro 
Palas nas rodas dianteiras e traseiras 
Pára-choques traseiro cromado 
Faróis de nevoeiro dianteiros 
Vidro pára-brisas laminado 
Retrovisores exteriores eléctricos cromados, retrácteis e com indicador 
mudança de direcção incorporado 
Faróis dianteiros com LED’s 
Grelha frontal e puxadores de portas cromados 
Sistema de parqueamento traseiro com câmara  
Sistema de controle de luzes ( Follow me home) 
Vidro traseiro deslizante 
Pneu sobresselente  
Dupla camada de chapa na caixa de carga 
Protector do tanque combustível e caixa de transferências 
Preparação anti-corrosiva 
Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete 
reflector 
Extintor de 1 Kg 
 
 
 

 
       


